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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Kegiatan keagamaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

akhlakul karimah siswa MAN 4 Barito Kuala. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis uji-t dan uji-f . dalam uji-t menunjukkan bahwa Ho ditolah dan Ha 

diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari variabel 

kegiatan keagamaan terhadap akhlakul karimah siswa. Sedangkan dalam uji-

f menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan pula 

bahwa ada pengaruh yang positif dan ada hubungan dari variabel kegiatan 

keagamaan terhadap akhlakul karimah siswa. 

2. Besarnya pengaruh kegiatan keagamaan terhadap akhlakul karimah siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh angka koefisien korelasi (rxy) sebesar 

0,705, kemudian angka tersebut di interpretasi secara kasar atau sederhana, 

ternyata terletak antara 0,600 < 0,800 yang dapat dinyatakan bahwa korelasi 

antara variabel X dan variabel Y tergolong tinggi. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara kegiatan keagamaan 

dengan akhlakul karimah siswa.  

3. Akhlakul karimah siswa di MAN 4 Barito Kuala berpegang kepada hasil 

penelitian ini adalah baik. 
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B. Saran-Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menganggap ada satu implikasi 

proses yang harus kita perhatikan. Bahwa kegiatan keagamaan di sekolah 

sangat berperan terhadap akhlakul karimah siswa. 

2. Kepada para orangtua siswa agar memperhatikan pendidikan anaknya ketika 

dirumah, jangan mengabaikan tugas sebagai orangtua yaitu mendidik dengan 

memberikan pendidikan agama yang baik bagi anaknya, karena tugas 

mendidik tidak hanya dibebankan kepada guru di sekolah tapi juga menjadi 

tugas orangtua di rumah dan di lingkungan. 

3. Kepada Kepala Sekolah MAN 4 Barito Kuala agar tetap mempertahankan 

dan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah sehingga 

akhlakul karimah siswa di sekolah dapat tercipta dengan baik, karena hal itu 

sesuai dengan hasil penelitian bahwa kegiatan keagamaan akan berpengaruh 

terhadap akhlakul karimah siswa. 

4. Kepada pihak lain yang ingin melakukan kajian yang serupa dirasa perlu 

untuk melakukan perluasan penelitian terkait kegiatan keagamaan, 

diantaranya terhadap faktor- faktor lain yang mungkin mempengaruhi 

akhlakul karimah siswa. Lebih-lebih penelitian atau kajian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan hasil penelitian ini. 

 

 

 

 


